
 
 

 

 

 
HH Global-entiteit 

Afwijzingscode en reden van HH Global 
weergegeven in portaal van Tungsten 

 
Wat is het volgende dat u moet doen? 

 

GB/US/ES/FR/NL/DE 

(VAL 7) Dit factuurnummer bestaat al in het 
systeem. Dien de factuur opnieuw in met een 

nieuw factuurreferentienummer, aangezien dit 

nummer al is gebruikt en al is vastgelegd in het 

systeem van HH Global. 

 
Dien de factuur opnieuw in met een nieuw factuurreferentienummer. 

 

GB/US/ES/FR/NL/DE 

(VAL 8) Een of meer factuurregels verwijzen niet naar 

de beschikbare PO('s) in ons systeem. Controleer of 

de PO die u factureert, beschikbaar is in het 
Tungsten-portaal voordat u de factuur opnieuw 

indient. 

Controleer of de PO die u factureert, beschikbaar is in het Tungsten-portaal 

voordat u de factuur opnieuw indient. Als uw PO niet beschikbaar is in Tungsten, 

moet u bij uw HH-klant controleren of uw PO als geleverd staat aangegeven in 
HHub. 

 
 

 
GB/US/ES/FR/NL/DE 

 
(VAL 9) Het overzicht van het regelbedrag op factuur 

is niet gelijk aan het nettototaal van de basis-PO. 

Neem contact op met uw klant om de PO te 

corrigeren of de onjuiste PO te annuleren en een 
nieuwe aan te maken (dat wil zeggen met een 

splitsing zodat u het belastingtarief kunt toepassen 

correct kunt factureren). 

Dien uw factuur opnieuw in met het volledige bedrag van de inkooporder(s), 

aangezien gedeeltelijke bedragen worden geweigerd door HH Global. 

Neem contact op met uw HH Global-klant om de PO te wijzigen en opnieuw te 
verzenden/de onjuiste PO te annuleren en een nieuwe aan te maken (d.w.z. met 

een splitsing, zodat u meerdere belastingtarieven kunt toepassen en correct kunt 
factureren). 

 

 
GB/US/ES/FR/NL/DE 

 
(VAL 10) U heeft een PO gefactureerd die in ons 
systeem al is afgesloten. Als er zoals besproken met 
uw klant wijzigingen in de PO zijn aangebracht, wacht 

dan 24 uur totdat de wijzigingen zijn doorgevoerd. 
 Controleer of de PO beschikbaar is in Tungsten 

voordat u de factuur opnieuw indient. 

Als er volgens uw communicatie met uw klant noodzakelijke wijzigingen in de 

PO zijn aangebracht, wacht dan 24 uur totdat de wijzigingen zijn doorgevoerd 

in Tungsten. 
Controleer of de PO die u factureert, beschikbaar is in het Tungsten-portaal 

voordat u de factuur opnieuw indient. 

 

 
GB/US/ES/FR/NL/DE 

(VAL 11) Een of meer factuurregels bevatten geen 
vereiste waarden voor PO-nummer of regelnummer 
op PO. Controleer uw factuurregels en controleer of u 

het juiste PO-nummer en regelnummer heeft voordat 
u de afgewezen factuur opnieuw indient. 

 
Controleer uw factuurregels en controleer of u het juiste PO-nummer en 

regelnummer heeft voordat u de afgewezen factuur opnieuw indient. 



 
 

 

 

GB/US/ES/FR/NL/DE 

(VAL 12) Voor een of meer regels komt de waarde 
op het regelnummer van PO niet overeen met de 

basis-PO. Controleer of u factureert volgens de PO. 

Controleer uw factuur en dien deze opnieuw in met 

de juiste waarde. 

Controleer of u factureert volgens de PO. Controleer uw factuurregels en 
controleer of u de juiste waarden volgens het PO-nummer en regelnummer heeft 

voordat u de afgewezen factuur opnieuw indient. 

 
 

GB/US/ES/FR/NL/DE 

 
(VAL 13) In een of meer factuurregels komt 'Aantal * 

Eenheidsprijs' niet overeen met de PO-regel voor 

bedrag. Controleer of u factureert volgens de PO. 

Controleer uw factuurregels en dien deze opnieuw in 
met de juiste waarde. 

Controleer of u factureert volgens de PO. Controleer uw factuurregels en dien 
deze opnieuw in met de juiste waarde. In sommige gevallen produceert de 
HHub een eenheidsprijs die een afrondingsfout kan veroorzaken in de PO-regel 

voor nettototaal. In dergelijke gevallen wordt aanbevolen het aantal naar 1 en 
de eenheidsprijs naar de regel nettototaal te wijzigen in de betreffende regel 

van uw factuur. 
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Wat is het volgende dat u moet doen? 

 
 

 
ES/FR/NL/DE 

 

 
(EU 201) ESD-formulering voor acceptatie is niet 

aanwezig op de factuur, maar is vereist volgens de 
overeenkomst inzake betalingsvoorwaarden die in de 
PO('s) wordt gebruikt. Dien uw factuur opnieuw in met 

de ESD-verklaring en de juiste betalingsvoorwaarden 
zoals bepaald in uw overeenkomst (voorwaarden 

beschikbaar in de PO) 

Dien uw factuur opnieuw in, inclusief het onderstaande overzicht in het veld 
'Betalingsvoorwaarden', waarbij u de waarden 'X' (percentage) en 'Y' (aantal dagen) 
wijzigt in overeenstemming met uw specifieke overeenkomst: deze waarden zijn 
beschikbaar in uw PO-gegevens. 

'Een korting van X% van de volledige prijs is van toepassing als de betaling 
binnen Y dagen na factuurdatum plaatsvindt. Er wordt geen creditnota 
uitgegeven. Na betaling moet u controleren dat u alleen de werkelijk betaalde btw 
heeft teruggevorderd'.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES/FR/NL/DE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(EU 202) Sommige waarden in de ESD-formulering 

voor acceptatie die in de factuur wordt gebruikt, 
komen niet overeen met de overeenkomst inzake 

betalingsvoorwaarden die in de PO wordt gebruikt. 
Dien opnieuw in met de juiste waarde in de PO. 

Dien uw factuur opnieuw in met de juiste waarden in de 'X' (percentage) en 'Y' 

(aantal dagen) volgens de overeenkomst inzake betalingsvoorwaarden. Deze 

waarden zijn beschikbaar in uw PO-gegevens. 

'Een korting van X% van de volledige prijs is van toepassing als de betaling binnen 
Y dagen na factuurdatum plaatsvindt. Er wordt geen creditnota uitgegeven. Na 
betaling moet u controleren dat u alleen de werkelijk betaalde btw heeft 
teruggevorderd'. 

 

 
 

 
ES/FR/NL/DE (EU 203) De formulering van de 

betalingstermijn op de factuur is niet vereist 

voor de PO('s). 

 
Verwijder de ESD-formulering van de factuur en dien deze opnieuw in. 



 
 

 

 

NL 

(NL 140) Een of meer regels bevatten een 
ongeldige belastingcode/ongeldige belastingcodes. 

Controleer uw factuur en zorg ervoor dat de 

geldige belastingcode is opgegeven voordat u deze 
opnieuw indient. 

 

Controleer uw factuur en dien deze opnieuw in met een geldige belastingcode. 

 


